
 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ    ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

เพื่อใหการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานที่เปนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  สามารถใหบริการข้ันพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเปนการสงเสริม 
ใหประชาชน  รวมรับผิดชอบบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบานในเชิงธุรกิจดวยตนเอง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใด  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล 
“ระบบประปาหมูบาน”  หมายความวา  ระบบประปาซึ่งเปนทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  แตไมหมายความรวมถึงระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค  
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การประปานครหลวง  หรือกิจการประปาระบบหลักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดต้ังข้ึน  เพื่อใหบริการ
ประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

“หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานหรือชุมชนที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล  
ตามหลักเกณฑการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

“แหลงน้ําดิบ”  หมายความวา  แหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดินที่ใชสําหรับผลิตประปาหมูบาน 
“สมาชกิผูใชน้ํา”  หมายความวา  ผูที่ย่ืนความประสงคจะใชน้ําประปาหมูบานตามขอ  ๒๓ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน

ที่ไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหทําหนาที่บริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา

หมูบาน 
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรี  และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  

กําหนดขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  

ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุญาตใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นยกเวนการปฏิบัติขอหนึ่งขอใดตามระเบียบนี้ก็ได 
 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  โดยเลือกต้ัง
จากสมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบานแหงนั้น ๆ  โดยมีจํานวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ํา
สวนใหญกําหนด  ทั้งนี้ตองไมนอยกวาเจ็ดคน 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของกิจการประปาหมูบานเปนผูดําเนินการใหมีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 
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ใหกรรมการคัดเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน   รองประธานกรรมการหนึ่งคน  
เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน  โดยใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการประปา  ดังนี้ 
(๑) วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา  โดยระเบียบดังกลาวจะมีผลบังคับก็ตอเมื่อ

ไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของระบบประปาแลว 
(๒) บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความกาวหนาและบริการประชาชนได

อยางทั่วถึงและเพียงพอ 
(๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้ําใหแกสมาชิก  โดยคํานึงถึงประโยชนของกิจการประปาเปนหลัก  

แตการงดจายน้ําใหแกสมาชิกตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เวนแตกรณี 
ตามขอ  ๒๗ 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ  และรายงานผล 
การดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

(๕) ควบคุม  ดูแล  การทํางานของเจาหนาที่ของกิจการประปา 
(๖) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในกรณีที่

รายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
คณะกรรมการอาจแตงต้ังที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็ได 
ขอ ๗ บุคคลที่จะไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา  และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานหรือชุมชนนั้น  ๆ 

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการประปาที่ตนจะดํารงตําแหนง
กรรมการ 

(๓) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 
ขอ ๘ บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิก

ผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ  คือ 
(๑) เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) หูหนวกและเปนใบซ่ึงไมสามารถอานและเขยีนหนังสือได 
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(๓) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๔) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ขอ ๙ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 
ขอ ๑๐ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  กรณีที่ยังไมมีประธานกรรมการหรือ

ประธานกรรมการขอลาออกใหย่ืนหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิ่น 
(๔) ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 
(๕) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ  ๗  หรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๘ 
(๖) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา  ยกเวนการกระทําความผิดลหุโทษหรือ

กระทําความผิดโดยประมาท 
(๗) กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง 
ขอ ๑๑ กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระนอยกวาหรือเทากับกึ่งหนึ่ง  

ใหมีการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง  และใหผูซ่ึง
ไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตกรณีตําแหนง 
ที่วางลงมีวาระที่เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมจัดใหมีการเลือกต้ังแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 

ขอ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปน
องคประชุม 

ขอ ๑๓ มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาด 
และใหถือวาเปนที่สุด 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได  แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ขอ ๑๕ ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุมใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันประชุม 
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หมวด  ๓ 
การบริหารกิจการประปาหมูบาน 

 

 

ขอ ๑๖ กิจการประปาหมูบานเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมอบให
คณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 

ขอ ๑๗ ภายใตบังคับ  ขอ  ๖  การบริหารกิจการประปาหมูบานใหดําเนินการใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังใหเปน
เจาหนาที่ของกิจการประปา  โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําประปาได  
จัดเก็บคาน้ํา  จัดทําบัญชี  และดําเนินการอื่น  ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยใหไดรับคาจางตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๑๙ การออกระเบียบขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบจากสมาชิก
ผูใชน้ําประปาอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา   โดยจะตองไมขัดกับขอกําหนดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๐ การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ผูใชน้ําทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ ๒๑ กรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายใหถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการซอมแซมและบํารุงรักษา 

เวนแตกรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการ
ในการซอมแซมและบํารุงรักษา  ใหถือเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพิจารณาซอมแซม
และบํารุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการไดอยูเสมอ 

ขอ ๒๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  บํารุงรักษาแหลงน้ําดิบของระบบประปาหมูบาน  
ใหสะอาดและมีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะใชผลิตน้ําประปาของกิจการประปาหมูบานอยูเสมอ 

ขอ ๒๓ ผูที่ประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน  จะตองย่ืนความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการ 
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ขอ ๒๔ คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา  คาปรับ  คาติดต้ังมาตรวัดน้ํา  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๕ การติดต้ังมาตรวัดน้ํา ตองติดต้ังไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดหรือหางจากร้ัว
ไมเกินหนึ่งเมตร 

ขอ ๒๖ ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหาย  ผูนั้นตองชดใชคาเสียหาย
ใหแกกิจการประปาหมูบาน 

ขอ ๒๗ ผูใดโดยทุจริตเอาน้ําประปาหมูบานไปใช  หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําประปาหมูบานไปใช ใหงดจายน้ําทันที  และจะตองชดใชคาเสียหาย
ใหแกกิจการประปาหมูบาน และใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาแจงความดําเนินคดี 

การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการดําเนินคดีกับผูทําใหทรัพยสิน
ของระบบประปาหมูบานเสียหายตามขอ  ๒๖  ดวย 

ขอ ๒๘ กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ําหรือโอนใหผูอื่น  ตองแจงใหคณะกรรมการทราบ 
เปนลายลักษณอักษร  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงส้ินสุดการเปนผูใชน้ํา  มิฉะนั้นจะถือวา
ยังเปนผูใชน้ําอยู  และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ 

ขอ ๒๙ ระยะเวลาในการเก็บคาน้ํา  และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๓๐ ระบบประปาหมูบานอาจมีรายได  ดังนี้ 
(๑) เงินคาน้ํา 
(๒) เงินคาธรรมเนียม  เงินคาปรับ 
(๓) เงินบริจาค 
(๔) เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ขอ ๓๑ ระบบประปาหมูบานอาจมีรายจาย  ดังนี้ 
(๑) รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ําประปา  ระบบการจายน้ําประปา  การบํารุงรักษา

ซอมแซม  และการขยายกิจการประปา 
(๒) รายจายในการบริหารกิจการประปา  เชน  คาจางเจาหนาที่  คาวัสดุ  อุปกรณ 
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(๓) คาใชจายอื่น  ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  เชน  คาเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทน
คณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๓๒ ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการประปา  นํารายได
ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได  ถาฝากในวันที่ 
มีรายไดไมทันใหนําฝากธนาคารในวันทําการถัดไปทั้งจํานวน  หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินไวจาย
ในกรณีเรงดวนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด 

ในกรณีทองที่ใดไมมีธนาคารในพื้นที่ใหนํารายไดดังกลาวฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการกําหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจเบิกจายเงิน 
ของกิจการประปาหมูบานจํานวนไมนอยกวาสองคน 

ขอ ๓๔ การเบิกเงินของกิจการประปาหมูบานตองลงลายมือชื่อในการเบิกจายเงินอยางนอย
สองคนของผูมีอํานาจเบิกจาย 

ขอ ๓๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดรูปแบบการทําบัญชีของกิจการประปาหมูบาน
แกคณะกรรมการ  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่
เห็นสมควร  หากพบขอบกพรองใหแจงคณะกรรมการดําเนินการแกไขใหถูกตอง 

ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมูบานรายงานให
ผูบริหารทองถิ่นทราบอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 


